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Beleidsplan

Stichting Steunfonds R.K. Schipperspastoraat: Jaarverslag 2020
818119810
NL88RABO 0137853513 – BIC RABONL2U
t.n.v. Stg. Steunfonds RK Schipperspastoraat
Waalhaven 1k, Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
Telefoon: 024-3777575, www.kscc.nl
De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van de pastorale belangen
van de binnenvaartbevolking en voorts al hetgeen met een en ader
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woord.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het bevorderen van pastorale activiteiten ten behoeve van de
binnenvaart;
b. Het ondersteunen van ziekenvaartochten;
c. Het bevorderen van de communicatie tussen de
binnenvaartbevolking.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Voorzitter: Th.E.M. Wijte
Vice-Voorzitter/secretaris: J.H. Rouw
1e penningmeester: G. Gommers
2e penningmeester: Th.H.M. Berends
Lid: mevr. N. Booij
Lid: mevr. A.J. Wijnen-Smits
Lid: A.D.G. van Dongen
Lid: H.Janssen
Lid: B.E.M. van Welzenes
Meerjaren Beleidsplan Stichting Steunfonds RK Schipperspastoraat
(2021-2024)
1. Doelstelling
De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de pastorale belangen
van de binnenvaartbevolking en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords (artikel 2 lid 1 statuten).
2. Werkzaamheden
a) Het bevorderen van pastorale activiteiten ten behoeve van de
binnenvaart;
b) Het ondersteunen van ziekenvaartochten;
c) Het bevorderen van de communicatie tussen de binnenvaartbevolking.
3. Fondswerving (wijze waarop)
•
Door het aanvragen van subsidies en donaties
•
Door verkrijging van schenkingen, erfstellingen en legaten
•
Door alle andere verkrijgingen en baten (acties enz.)
•
Stichtingskapitaal
4. Beheer fondsen en vermogen (wijze waarop)
Het bestuur van de stichting draagt zorg voor het beheer van de fondsen
en van het vermogen.
5. Besteding fondsen en vermogen (wijze waarop)
Gelden uit de fondsen c.q. het vermogen van de stichting komen ten
goede aan activiteiten ten behoeve van de Landelijke Parochie voor de
schippers en de kermis- en circusexploitanten. Het bestuur van deze
parochie kan daartoe verzoeken.
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Beloningsbeleid
Personeel
Verslag uitgeoefende
activiteiten

De instelling heeft geen medewerkers in dienst. De leden van het bestuur
ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.
Verslag uitgeoefende activiteiten Stichting Steunfonds RK
Schipperspastoraat 2020.
1. De belangrijkste taak van het steunfonds is de afgelopen jaren
geweest het financieel ondersteunen van de landelijke parochie in
haar pastorale zorg voor met name de binnenvaartbevolking van
Nederland. Dat gebeurt vooral door het beheren en verwerven van
gelden met het doel om de landelijke parochie zijn activiteiten goed te
laten uitvoeren. De landelijke parochie verzorgt wekelijkse erediensten
naast incidentele vieringen voor het H. Doopsel, de Eerste H.
Communie en het H. Vormsel, evenals bij trouwen en overlijden. Zij
doet dat voor de gehele Nederlandse schippersbevolking. Maar door
de Corona pandemie konden de wekelijkse vieringen maar door een
paar mensen bijgewoond worden. Om toch zoveel mogelijk mensen
erbij te betrekken en het zijn van een hechte gemeenschap in stand te
houden, is overgegaan tot livestream uitzendingen van de
kerkdiensten. Dat was zeer succesvol. Zo’n 300 tot 600 mensen
volgden op deze wijze direct of later de diensten.
2. Tot de taak van de landelijke parochie behoort ook het verlenen van
pastorale zorg aan individuele parochianen als zij in problematische
omstandigheden verkeren. De landelijke parochie kan dit en het
verzorgen van erediensten niet geheel zelf financieel realiseren.
Daarom draagt het steunfonds bij om al deze pastorale activiteiten
mogelijk te maken. Onder meer door het financieren van heel
praktische zaken als een bijdrage aan de uitgave van Christoffel
Nieuws. Verder o.a. door ondersteuning van de secretariële en
administratieve werkzaamheden van de landelijke parochie. Ook wordt
de ziekenvaartocht ondersteund en diverse kosten van de landelijke
parochie rechtstreeks voor rekening van het steunfonds genomen.
Daarvoor worden onder meer de opbrengsten van de landelijke
kerkbijdragen rechtstreeks ingezet.
3. Er wordt actief gewerkt aan het benaderen van sponsoren en andere
gulle gevers om de financiële positie te. Dat is succesvol geweest: zo
is er nieuwe hardware aangeschaft ten behoeve van de livestream
uitzendingen van de kerkdiensten en een nieuwe telefooncentrale
geïnstalleerd dankzij een schenking van het KSW van Rotterdam.
Verder hebben de landelijke donatieactie, de actie Gezinsbijdragen en
de Kerstactie weer mooie resultaten opgeleverd. Ook is deelgenomen
aan de Grote Clubactie, die de nodige opbrengsten heeft opgeleverd
ten gunste van de PWA-ziekenvaartocht.
Daarnaast werd er ook actie ondernomen voor het realiseren van een
meer structurele oplossing voor een gezonde financiële basis. Van
belang daarbij is, dat zoveel mogelijke parochianen benaderd worden
voor de jaarlijkse kerkbijdrage. Daarvoor is een goede registratie nodig
van alle parochianen, die over het hele land zijn verspreid en vaak
over de landsgrenzen werkzaam zijn. Daarom moet er blijvend veel
energie gestoken worden in het up to date brengen van het
adressenbestand van de parochianen. Dat heeft wat de registratie van
de schippers betreft een redelijk resultaat opgeleverd, maar er zal ook
in de komende jaren verder aan gewerkt moeten worden.
4. Een probleem is nog steeds een rechtvaardige verdeling te krijgen van
de opbrengsten van stipendia en collectes, als vieringen in territoriale
kerken plaats vinden. Pogingen om via de bisschoppenconferentie
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meer zekerheid te krijgen, zijn in 2020 nog niet gelukt. Ook in 2021 zal
verdere actie ondernomen worden in de hoop op meer medewerking
van de Bisschoppenconferentie, met name nu er een nieuwe referent
binnen de Bisschoppenconferentie voor onze doelgroep is
aangewezen in de persoon van de bisschop van Roermond, Mgr.
Smeets. Met hem is het afgelopen jaar meermalen een gesprek
geweest om een oplossing te vinden. Bovendien is aandacht gevraagd
voor de ondersteuning en opvolging van de hoofdaalmoezenier, die al
op leeftijd is.
5. Waar mogelijk worden ook andere subsidieaanvragen ingediend. Zo is
er het plan een coach aan te stellen, die vrijwilligers gaat begeleiden
en opleiden om als pastoraal medewerkers te werken. Dit ter
ondersteuning van de hoofdaalmoezenier. Daarvoor heeft het PIN een
subsidie van € 17.500 toegekend. Door met name de Corona
problematiek kon een aanstelling in 2020 niet gerealiseerd worden,
maar het PIN heeft toestemming gegeven om een en ander door te
schuiven naar 2021. Als dat succesvol is, mogen wij ook voor 2022 en
2023 bij het PIN een verzoek indienen voor eenzelfde bedrag. Verder
is er actief gezocht of er nog andere stichtingen zijn, die benaderd
kunnen worden voor financiële ondersteuning.

6. Het Steunfonds droeg zorg voor het beheer van het eigen vermogen,
dat bestaat uit bestemde reserves, die tot eind 2006 zijn verworven
door de voormalige Instelling RK Schipperspastoraat in Nederland.
Deze reserves worden ingezet voor materiële en personele zaken als
dat aan de orde is. In het verleden is dat meermalen het geval
geweest.

Financiën

Nijmegen, juni 2021
Onderstaand het financiële jaarverslag van 2020

Jaarrekening 2020

Stichting Steunfonds RK Schipperspastoraat
Postbus 390
6500 AM NIJMEGEN

Balans 31 december 2020

2

Resultatenrekening 2020

3

Waarderingsgrondslagen

4
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2020

Balans per 31 december 2020

BALANS DEBET

Vlottende activa

Liquide middelen

Totaal Balans Debet

31-12-2020

31-12-2019

28.141,37

28.141,37

966,27

990,25

29.107,64

29.131,62

31-12-2020

31-12-2019

29.007,64

29.131,62

100,00

0,00

29.107,64

29.131,62

BALANS CREDIT

Eigen vermogen

Kortlopende schulden

Totaal Balans Credit
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Resultatenrekening over het jaar 2020
2020

2019

Baten

8.100,00

8.100,00

Lasten

8.123,98

8.199,24

-123,98

-99,24

Exploitatieresultaat

Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Waarderingsgrondslagen
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid.

Overige activa en passiva
Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben,
ongeacht het tijdstip waarop zij tot ontvangsten c.q. uitgaven leiden.
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Bestemde reserve
De bestemde reserves van Instelling R.K. schipperspastoraat in Nederland zijn eind 2006
overgedragen aan het steunfonds. Tevens is het restant van de algemene reserve van
Instelling R.K. Schipperspastoraat in Nederland zoals deze uit de balans blijkt per 31
december 2006, in 2007 overgedragen aan het steunfonds.
Saldo bestemde reserve overgedragen door
Instelling R.K. Schipperspastoraat in Nederland
Restant algemene reserve
Instelling R.K. Schipperspastoraat in Nederland

€ 86.852,27
€ 3.635,68

Uitkeringen fonds Bestemde reserves:
€
2007: Subsidie Gemeente Nijmegen t.b.v. ringleiding
2007: Aanleg ringleiding door Senheiser
2008: Nagekomen kosten ringleiding
2009: Kosten Volaan Vooruit i.v.m. nieuwe drukker
2009: Kosten secretariaat
2010: Kosten secretariaat
Saldo bestemde reserve 31 december 2020

5.000,00
-13.781,13
-2.030,00
-2.430,58
-21.837,31
-26.194,00
29.214,93
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